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Zwolle, 19 november 2021 

 

 

Betreft: Belangrijke informatie over de Propaganda-avond 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de zesdeklassers,  

 

Vrijdag 26 november is het zover, de Propaganda-avond! 

 

De avond zal bestaan uit twee delen: in het eerste deel laten leerlingen uit verschillende 

jaarlagen hun talent zien, dit varieert van zang, dans tot goochelen. In het tweede deel is het 

aan ons, de zesdeklassers. Wij zullen traditiegetrouw in een komisch toneelstuk docenten 

imiteren. Het belooft een leuke show te worden en we zouden het erg leuk vinden als u allemaal 

komt kijken! 

 

De voorstelling zal gespeeld worden in theater De Spiegel in Zwolle. Uw zoon/dochter kan 

maandag op school kaartjes voor u kopen, deze zijn €5,00 per stuk. Per leerling uit klas 6 die 

meedoet aan de PPA geldt een maximum van 2 kaartjes. Mochten er meer mensen willen 

komen, moet dit onderling geregeld worden met zesdeklassers die kaartjes over hebben.  

 

We zijn erg blij dat de PPA door kan gaan maar helaas moeten ook wij ons houden aan de 

geldende Corona-maatregelen. Dit houdt in dat bij de deur samen met uw kaartje ook uw QR-

code wordt gecheckt. Zorg ervoor dat u een vaccinatie-/herstelbewijs heeft of maximaal 24 uur 

van te voren negatief bent getest op Corona. Ook is door de huidige maatregelen de horeca in 

theater De Spiegel gesloten. 

 

We vragen u daarom om na binnenkomst direct een plekje te zoeken in de zaal en om in de 

korte pauze alleen uw plek te verlaten als u naar de toilet moet. Wij vragen u ook om, als de 

show is afgelopen, het theater direct te verlaten.  

 

Alle informatie op een rijtje: 

Datum :  vrijdag 26 november 2021 

Zaal open:  19.30 uur 

Aanvang:  20.00 uur 

Einde:  22.45 uur 

Locatie:  Theater De Spiegel  

Adres:   Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle 

 

Wij hebben er allemaal erg veel zin in en hopen u allemaal in de zaal te zien!  

 

Met vriendelijke groeten namens de PPA-Commissie,  

 

Sann Leisink  


